Ngày 3-12, CATP à Nng t chc hi ngh cao im bo m trt t, an toàn giao thông (TTATGT), trt t ô th (TTT), góp
phn bo v tuyt i an toàn i hi i biu toàn quc ln th XIII ca ng, dp Noel, Tt Dng lch, Tt Nguyên án Tân Su nm
2021. i tá Lê Quc Dân- Phó Giám c CATP ch trì hi ngh.
i tá Lê Quc Dân phát biu ch o ti hi ngh.
Gii quyt nhng vn "nóng" trên lnh vc giao thông
Ti hi ngh, lãnh o CA các a phng ã báo cáo công tác x lý các im nóng v TTATGT trên a bàn TP, c bit là thc
trng mt ATGT c báo chí phn nh thi gian gn ây nh: các bng nhóm thanh thiu niên t tp ua xe, lng lách trên
èo Hi Vân; xe ben quá ti chy trên tuyn ng Lê Trng Tn và xe khách u tràn lan gây cn tr giao thông các
tuyn ng thuc a phn P. Hòa An (Q. Cm L); xe thô s ch hàng cng knh ti Q. Thanh Khê…
Theo i tá Nguyn Vn Hoa- Trng CAQ Liên Chiu, tình hình các nhóm thanh thiu niên hot ng qua nhóm zalo
kín hn nhau lên èo Hi Vân chy xe lng lách khin ngi dân bc xúc, gây mt ATGT nghiêm trng. gii quyt dt im
tình trng này, CAQ ã ch o i Cnh sát Giao thông (CSGT), CAP Hòa Hip Bc và Trm CSGT Ca ô Hòa Hip lp
cht chn chân èo kim tra, kim soát các thanh thiu niên có biu hin nghi vn lên èo.
Trc phn ánh xe quá ti trng, chy quá tc trên ng Lê Trng Tn và các tuyn ng khác, lãnh o CAQ Cm L cho bit,
n v ã trích xut camera tin hành pht ngui. V ô-tô khách u gây cn tr giao thông ti P. Hòa An, i CSGT ã tin
hành kim tra theo phn nh ca báo chí. Qua kim tra, các tuyn ng này không có bin cm dng, cm nhng m
bo ATGT, n v ã phi hp vi Thanh tra giao thông làm vic vi các doanh nghip, ch xe và yêu cu vit cam kt
không mt trt t ATGT.
Mt thông tin c ngi dân quan tâm gn ây là v tai nn giao thông nghiêm trng ti tuyn ng in Biên Ph khin 1 ph
n ng ch èn t vong, CAQ Thanh Khê cho bit, n v ã x lý nhanh, tin hành cng c h s và ra quyt nh tm gi i tng.
CAQ ã làm vic vi Vin Kim sát cùng cp và c quan liên quan thng nht x lý nhanh v vic, thông tin công khai
tuyên truyn, giáo dc rng rãi trong nhân dân, c d lun và ngi dân ng tình.
CSGT ng thy tuyên truyn, nhc nh ngi dân.
M t cao im, u tiên tuyên truyn
i tá Phan Ngc Truyn- Trng phòng CSGT ã trin khai k hoch m t cao im bo m TTATGT, TTT thi gian ti. Theo
ó, t cao im c CATP trin khai t ngày 1-12-2020 n 28-2-2021 vi trng tâm là trin khai chuyên kim tra, x lý các
hành vi vi phm v nng cn, ma túy và tn công các loi ti phm trên tuyn giao thông.
trin khai có hiu qu, CATP u tiên chú trng công tác phi hp tuyên truyn, vn ng nhân dân tham gia tích cc
trong công tác bo m TTATGT; nêu cao ý thc, trách nhim ca ngi tham gia giao thông trong vic chp hành
các quy nh ca pháp lut v TTATGT, k nng tham gia giao thông an toàn. Thông báo công khai v công tác
phân lung, hng dn giao thông phc v i hi ng toàn quc ln th XIII và kt qu x lý vi phm TTATGT ca lc lng
CSGT trong t cao im. Bên cnh ó s y mnh hot ng tun tra kim soát, x lý vi phm trên c 3 lnh vc ng b, ng st và
ng thy ni a. Làm tt công tác nm tình hình kp thi u tranh phòng, chng ti phm và vi phm pháp lut; thng
xuyên kim tra và xut khc phc nhng bt cp v t chc giao thông.
Phát biu ti hi ngh, i tá Lê Quc Dân yêu cu Phòng CSGT và CA các qun, huyn cn c tuyn, a bàn ã c phân
công, phân cp và tình hình thc t xác nh tuyn, cht, a bàn trng im, phc tp v TTATGT tp trung lc lng trin
khai. Tng cng tun tra, kim soát ti các tuyn, nút giao thông trng im, phc tp, không xy ra tai nn, ùn tc giao
thông, tình trng thanh thiu niên t tp, ua xe trái phép. "Kiên quyt x lý nghiêm các hành vi vi phm là
nguyên nhân trc tip dn n tai nn giao thông. c bit, phi m bo tt TTATGT, góp phn bo v tuyt i an toàn i hi XIII
ca ng và dp Tt Dng lch, Tt Âm lch Tân Su 2021", i tá Lê Quc Dân nhn mnh.
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